Snabbguide myWebLog
Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myWebLog hos VSFK.
Vi använder systemet för bokning av flygplanen, registrering av flygningar, medlemmarnas flygkonton,
klubbinformation och medlemsregistret.
För mer info, kontakta debitören: debitor@vasterassegelflyg.se

Hur loggar jag in första gången?
Du ska ha fått ditt fyrsiffriga medlemsnummer från din kontaktperson hos VSFK.
Gå in på http://www.myweblog.se/ och klicka på ”Logga in” i övre högra hörnet. I början har du 86-xxxx båda som
användarnamn och lösenord, då xxxx är ditt fyrsiffriga medlemsnummer.
Du måste ändra ditt lösenord vid första inloggning, annars kommer du inte in.
Om du inte har fått eller inte kommer ihåg ditt medlemsnummer, kontakta debitor@vasterassegelflyg.se

Jag har glömt mitt lösenord!
Om du aldrig har loggat in så har du kvar ditt standard-lösenord – se ovan. Annars: Inget problem, det kan du fixa
själv. Klicka på ”Glömt ditt lösenord?” och ange ditt användarnamn. Ditt användarnamn är 86-xxxx, där xxxx är
ditt fyrsiffriga medlemsnummer. Ditt användarnamn syns även på alla utskick med uppgift om flygningar,
transaktioner eller saldobesked.
Om du inte kommer åt ditt användarnamn heller så kontakta debitor@vasterassegelflyg.se

Flyttat? Ny E-post-adress? Nytt telefonnummer?
Det kan du ändra själv numera. Efter inloggning, gå in på ”Inställningar”. Uppdatera din postadress under
”Medlemsinformation”. E-post och telefonnummer kan du uppdatera lite längre ner under ”Generella
inställningar”.

Vad är mitt saldo på flygkontot just nu?
Du kan se ditt saldo när du loggar in och klickar på ”Mitt konto”. Om saldot närmar sig nollstrecket och du tänker
flyga den närmaste tiden så är det dags att göra en inbetalning. Sträva efter att hålla ditt saldo i plus.
Här ser du saldot på ditt flygkonto – förhoppningsvis ser det lite trevligare ut för dig än för denna testmedlem…
Ditt personliga OCR-nummer för inbetalningar på BG-kontot

Lista med alla dina transaktioner – klicka på plustecknet för en mer detaljerad specifikation

Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?
Ditt OCR-nummer ser du när du loggar in och klickar på ”Mitt konto”. OCR-numret finns också med på saldo- och
transaktionsmeddelanden som du får med E-post.
Vi skickar inte ut några fakturor, däremot saldoutskick några gånger per år. Varje medlem är själv ansvarig för att
hålla sitt flygkonto i plus. Det är alltså förskottsbetalning som gäller i första hand. Hamnar du någon gång lite i
minus så är det ingen fara, men jämna i så fall ut ditt saldo så snart som möjligt.
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En inbetalning saknas, eller det är fel med en av mina transaktioner!
Under vintern 2014 ska inbetalningar börja registreras i myWebLog automatiskt, så att kassören inte längre
behöver göra någon manuell import. Då ska det inte längre vara någon längre fördröjning mellan att inbetalningen
inkommer på klubbens Bankgirokonto till att den syns i myWebLog. Om du ändå saknar en inbetalning, så
kontakta kassören:
kassor@vasterassegelflyg.se
Skicka gärna en kopia till debitören också: debitor@vasterassegelflyg.se
Kassören handlägger också utlägg som medlemmar har gjort åt klubben. Vid fel eller funderingar över andra
transaktioner, kontakta debitor@vasterassegelflyg.se

Det går inte att göra anmärkningar på inbetalningar!
Det är inte meningen heller. Om debitören behöver ha någon information, t.ex. abonnemangbeställning,
medlemsstatus eller annat, så skicka en E-post till debitor@vasterassegelflyg.se istället. Inbetalningen är bara en
summa som läggs på saldot på ditt flygkonto, den är inte öronmärkt för något speciellt syfte.

När och hur betalar jag in medlems- och förbundsavgifter?
Medlems- och förbundsavgifter betalar du som vanligt på BG-konto 540-6939 och med ditt personliga OCRnummer. Du behöver inte göra någon extra inbetalning speciellt för medlems- och förbundsavgifterna, utan det
räcker att ditt saldo på ditt flygkonto räcker för årsavgifterna. Betala in senast i slutet av mars, men om du flyger
under vintern mellan januari och mars så ber vi dig att betala in avgifterna senast när du börjar flyga.

Hur bokar jag flygplan?
UL-B-planen och motorseglaren bokar du genom myWebLog, för övriga segelflygplan är det kölista på fältet om
många vill flyga. Gå in i ”Bokningskalender” i menyn. Välj önskat flygplan med ”Välj objekt” om det inte redan
visas. Du kan hoppa till en viss dag med kalendern eller med de olika +… eller -… (dagar)-knapparna. Klicka på
kalendern vid önskad flygplan och datum och fyll i uppgifterna i formuläret som kommer upp. Kom ihåg att boka
av om du får förhinder att flyga eller landar mycket tidigare än beräknat.

Hur skriver jag klubbmeddelanden?
Var gärna lite restriktiv med klubbmeddelanden och skriv bara om det är något viktigt som berör många
medlemmar. Vid problem med ett specifikt flygplan, skriv hellre en anmärkning i bokingskalendern.
Gå in i ”Meddelanden”, ”Lägg till meddelande”. Fundera gärna om det räcker att begränsa meddelandet till vissa
grupper, och skicka bara ut meddelandet via mejl om det är mycket viktigt.

Hur fungerar registrering av flygningar?
Klicka på ”Logga flygning” och fyll i uppgifter om flygningen som i exemplet nedan:
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Normalt sett är det en registrering för varje flygning som gäller. Men om det var ett antal upprepade starter och
landningar under samma flygning så behöver du bara göra en registrering för detta, fyll istället in antalet starter i
fältet ”Antal flygningar”.

Här ser du en sammanfattning av flygningen – kontrollera att allt blev rätt innan du bokför den. Om du upptäcker
ett fel efter avslutad registrering så kan en administratör fixa till det, kontakta i så fall t.ex.
debitor@vasterassegelflyg.se. Om du har registrerad en flygning åt någon annan så får du i alla fall en E-post om
transaktionen, men det är inte ditt flygkonto som belastas.

VSFK Snabbguide myWebLog 2014-02-24

3

Snabbguide myWebLog
Hur kan jag få en översikt över alla mina flygningar?
Gå in på Verktyg – Resedagböcker och välj valfritt flygplan (i detta steg kan du bara välja ett)

Här kan du antingen välja exakt ett flygplan eller samtliga

Här kan du antingen välja alla piloter eller en (t.ex. dig själv)

Vid ”Datum” kan du begränsa sökningen till ett önskat datumsintervall – lämna blankt om du vill se alla dina
flygningar sedan början av 2012.
Ändra ”Välj objekt” till ”Alla” och ”Pilot” till ditt namn.
Tyvärr finns det inget smidigt sätt för en export t.ex. till Excel för normalanvändare, men det går med lite besvär att
klippa och klistra in i en Excel-tabell.
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